
 
 

Teologi og verdier 
 
TEOLOGISK GRUNNLAG 
 

 Bibelen er grunnlaget for vår tro, slik den er oppsummert i Den apostoliske trosbekjennelse 

 Vi identifiserer oss med Lausannepakten1 

 Vi identifiserer oss med klassisk kristen forståelse i etiske spørsmål 
 
VERDIER 
 
Felles verdier er viktig for å bygge solide vennskap. Verdier er grunnleggende antakelser vi har som 
leder oss til å handle som vi gjør. De følgende verdiene er viktige for oss: 
 

 Misjonal: Menighetens viktigste oppgave er å fullføre Misjonsbefalingen. En menighet som ikke 
prøver å nå ut med evangeliet er en selvmotsigelse. Vi ønsker å hjelpe lokale menigheter til å 
oppfylle Misjonsbefalingen lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Evangeliet bør kommuniseres både 
gjennom ord og handling og ved en manifestasjon av Guds kraft. 

 

 Den Hellige Ånds nærvær: Vi tror Den Hellige Ånd kommer til oss med åpenbaring og helbredelse. 
Ånden deler ut sine gaver til hvem han vil – uten å ta hensyn til nasjonalitet, kjønn eller sosial status 
– og vi ønsker å motta hans gaver. Åndens virke vil alltid samsvare med Guds ord. I vårt liv i Ånden 
ønsker vi å la oss inspirere både fra kirkehistorien og fra kristne bevegelser fra vår egen tid. 
 

 Guds rike: Hele skapningen tilhører Herren. Derfor ønsker vi å se alle områder i livet under Hans 
herredømme. Vi gleder oss over kreativitet og mangfold, og vi tror på det allmenne prestedømme. 
Sosialt arbeid og arbeid for rettferdighet er en viktig del av Guds kall til menigheten. 
 

 Relasjoner: Gud er fellesskap og dette må reflekteres i menigheten. Vårt primære kall er å elske 
Gud og hverandre, og vårt samarbeid må springe ut fra disse relasjonene. Derfor ønsker vi å skape 
muligheter for ledere til å bygge ekte vennskap med andre ledere. Vi tror at lederskap er en gave 
fra Gud - gitt for å tjene fellesskapet. Lederskap finner normalt sted i team. Lederskap er basert på 
karakter, kall og utrustning – ikke kjønn, alder, utdannelse eller sosial status. Vi ønsker å jobbe for 
enhet i hele Kristi legeme – og ønsker å samarbeide med andre der dette er mulig. 
 

 Åpenhet: Ærlighet og åpenhet er av avgjørende betydning for gode relasjoner. Dette betyr at vi 
ønsker å leve transparente liv og at vi kan innrømme feil hvis de skjer. Dette betyr også at vi ønsker 
å snakke sant om situasjonen i våre egne liv og i vår tjeneste. Hvert individ og hver lokal menighet 
er ansvarlige for sine valg, men samtidig viser Bibelen oss behovet for å søke råd hos andre når vi 
fatter viktige beslutninger. 

 
 
 

                                                           
1 Dokumentet finnes på flere språk på www.lausanne.org 


